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บทคัดย่อ
	 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	 (นพอ.)	

และเปรียบเทียบความสุขของ	 นพอ.	 จ�าแนกตามช้ันปี	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นพอ.ช้ันปีท่ี	 1-4	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 137	 คน									

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ใหม่	ปี	2550	(55	ข้อ)	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่			

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 นพอ.	 มีความสุขเท่ากับคนท่ัวไป	 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 173.7	 	 ส่วนใหญ่มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป							

ร้อยละ	64.96	(n	=	89)		รองลงมามีความสุขมากกว่าคนทั่วไป	ร้อยละ	27.74	(n	=	38)	และมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปร้อยละ	

7.30	(n	=	10)	เมื่อศึกษาความสุขจ�าแนกตามชั้นปี	พบว่า	ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(F	=	0.715,	

p	=	0.545)	โดย	นพอ.ชั้นปีที่	2	มีคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด	(174.92)	รองลงมาคือ	นพอ.ชั้นปีที่	4,	1	และ	3	มีคะแนนเฉลี่ย

ความสุขเท่ากับ	174.9,	174	และ	171.03	ตามล�าดับ		

 ข้อเสนอแนะ: 		จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ	3	ประการ	ดังนี้	1)	ควรด�ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน	พี่	และ

น้อง	ด้วยการจัดกิจกรรมที่ให้	นพอ.ทุกชั้นปีท�าร่วมกัน	2)	ควรด�ารงไว้ซึ่งการจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ	นพอ.	และพัฒนาให้ดียิ่ง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง	3)	ควรประเมินความสุขของ	นพอ.	ทุกคน	ในทุกภาคการศึกษา	เพื่อติดตามประเมินระดับความสุขของ	นพอ.	และ

สามารถช่วยเหลือ	นพอ.	ที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงที	และเหมาะสม	

ค�ำส�ำคัญ : ความสุข	นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ	วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Abstract
	 This	descriptive	research	aimed	to	examine	the	happiness	of	Air	Force	Student	Nurses	(AFSNs)	and	

compared	the	happiness	classified	by	year	of	studying.		The	sample	consisted	of	137	AFSNs	from	1st	year	to	

4th	year	Academic	Year	2016.	The	research	instrument	was	Thai	Mental	Health	Indicator	Version	2007.	Data	were	

analyzed	using	descriptive	statistics	and	one-way	ANOVA.	

	 The	research	finding:	The	average	score	of	happiness	of	the	AFSNs	were	173.7	which	similar	to	normal	

people.	The	majority	of	the	Air	Force	Student	Nurses	‘happiness	were	the	same	as	normal	people	64.96%								

(n	=	89),	more	happiness	than	normal	people	27.74%	(n	=	38)	and		less	happiness	than	normal	people	7.30%	

(n	=	10).		When	classify	by	year	of	studying,	it	was	found	not	different	of	happiness	at	significance	level	of	0.05	

(F	=	0.715,	p	=	0.545).	The	finding	defined	2nd	year,	4th	year,	1st	year	and	3rd	year	of	AFSNs	had	mean	scores	of	

happiness	174.92,	174.90,	174.00	and	171.03	respectively.

กำรศึกษำควำมสุขของนักเรียนพยำบำลทหำรอำกำศ 
A study of the Happiness of Air Force Student Nurses

 เกษร เกษมสุข กรรณิกำ วิชัยเนตร*

Kesorn Kasemsuk Kannika Wichainate*

วิทยำลัยพยำบำลทหำรอำกำศ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10220

Royal Thai Air Force Nursing College, Bangkok, Thailand 10220

ผู้แต่งหลัก (Corresponding Author) : *E-mail: kanni.banana@gmail.com

*อาจารย์ภาควิชาความรู้พื้นฐาน   กองการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

228-235 AW-���� �������.indd   228 12/6/60 BE   7:37 PM



229
วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army NursesA study of the Happiness of Air Force Student Nurses

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560
Volume 18 No. 3 September-December 2017

บทน�ำ
	 การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการแก่บุคคล	 ทุก

กลุ่มวัย	ในระดับบุคคล	ครอบครัวและ	ชุมชน	ทั้งใน	ภาวะปกติ

และเจ็บป่วย	 เป็นการจัดระบบการช่วยเหลือ	 อย่างต่อเนื่องที่

ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การดูแล

รักษาและการฟื้นฟูสภาพ	เพื่อให้	ประชาชนมีสุขภาพกายและ

จิตใจที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี1	 แต่เมื่อเทียบอัตราส่วน

ระหว่างพยาบาลต่อจ�านวนประชากรพบว่า	ปัจจบุนัประเทศไทย

ยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพซึ่งถือว่าเป็นก�าลังหลักในการขับ

เคลื่อนระบบสุขภาพเป็นจ�านวนมาก	โดยเป็นการขาดแคลนใน

กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดประมาณ	31,250	คน	และการ

ขาดแคลนนี้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น2	 ดังนั้นการเร่งผลิต	

และรักษาก�าลังพลด้านพยาบาลจึงเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ	

	 วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันการศึกษา

พยาบาล	ในสังกัดกระทรวงกลาโหม	มีหน้าที่รับบุคคลพลเรือน

เป็นนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ	(นพอ.)	เพ่ือเข้าสูก่ระบวนการ

ผลิตเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต	ซึ่ง	นพอ.	

จะต้องได้รับการฝึกฝน	และมีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือ

ผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ	เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่สามารถ

ต่อสูก้บัสภาพความเจ็บป่วยได้อย่างดีทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท�าได้	

รวมทั้งให้บริการแก่บุคคลทุกวัย	ในระดับบุคคล	ครอบครัวและ

ชมุชน	ทัง้ในภาวะปกติและเจ็บป่วย	จัดระบบการช่วยเหลอือย่าง

ต่อเนือ่งทีค่รอบคลมุ	4	มติทิางการพยาบาล		เนือ่งจากพยาบาล

ทีม่คีณุภาพ	มคีวามพร้อมและสมบรูณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	พยาบาลที่มีความสุข	หรือสุขภาพจิตดี

จะสามารถให้การพยาบาลผูม้ารบับรกิารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

ตามความคาดหวังของสังคม1	จะเห็นว่าความสุข	เป็นเป้าหมาย

สูงสุดและเป้าหมายสุดท้ายท่ีแต่ละคนพึงปรารถนาท่ีจะได้รับ	

โดยที่ความสุขจะอยู่เบื้องหลังของการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ									

ในชีวิต	 ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแม้แต	่						

การตัดสินใจที่จะไม่ท�าสิ่งใดส่ิงหนึ่ง	 ในที่สุดแล้วเหตุผลสุดท้าย

ในการตัดสินใจเลือกกระท�าหรือไม่กระท�าน้ันข้ึนอยู่ท่ีความสุข

ของแต่ละบุคคล3,	 4	 ความสุขจึงเป็นอีกตัวบ่งชี้หน่ึงที่แสดงถึง

ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการมีจิตบริการ	 (service	

mind)1	 ดังนั้น	 นพอ.	 ทุกคนจึงเป็นผู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้

เป็นบัณฑติท่ีพงึประสงค์	นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้ว	จะต้องเป็น

คนดีและมีความสุขด้วย	ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อตนเอง	คนรอบ

ข้าง	และผู้ป่วย	กล่าวคือ	เมื่อเป็นนักเรียนพยาบาลที่มีความสุข	

กม็แีนวโน้มทีจ่ะเป็นพยาบาลทีม่คีวามสขุ	เกดิความตัง้ใจในการ

ท�างานและพร้อมทีจ่ะดแูลผูป่้วยอย่างเตม็ความสามารถ	และไม่

เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน5

	 จากการทบทวนวรรณกรรม6,	 7,	 8	 พบว่านักศึกษา

พยาบาลเป็นกลุ่มทีอ่ยูภ่ายใต้ความกดดนั	มคีวามเครยีดสงู	และ

มคีวามสขุในการเรยีนค่อนข้างน้อย	เนือ่งมาจากการทีต้่องปรบั

ตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่	 การใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบในหอพัก	

การด�ารงชีวิตกับบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลาย	วิชาเรียน

ที่มีความซับซ้อน	การมอบหมายงานที่จ�านวนมาก	และการฝึก

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยและความสูญเสีย	ส่งผล

ให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน	เกิดการเรียนรู้ที่ไม่

ดี	 ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	 จนต้องลาออกกลางคัน									

ในทางตรงกันข้ามหากนักศึกษามีความสุขในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	

จะก่อให้เกิดการเรียนรู ้ที่ดี	 เพิ่มความสามารถในการจดจ�า									

และต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้น	ดังนั้นจึงจ�าเป็น	ต้องเสริมสร้าง

ความสขุในการเรยีนพยาบาล	เพือ่ให้นกัศกึษามคีวามสขุเพิม่ขึน้	

มีความสามารถในการปรับตัวท่ีดี	 และคงอยู่ในวิชาชีพเพ่ิม								

มากขึ้น	 เนื่องจากความสุขนั้น	 จะส่งผลให้	 สมองหลั่งสารเคม	ี						

ท่ีเก่ียวข้องกับความสุข	 เช่น	 โดปามีน	 นอร์เอพิเนฟริน	 และ								

เอ็นดอร์ฟินและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาและการเรียนรู ้

เช่น	อะซิทิลโคลีน	และเซโรโทนิน	ซึ่งมีผลต่ออารมณ์	คือ	เกิด

ความสุขในการเรียนรู้	 มีผลต่อสติปัญญาคือ	 สมองตื่นตัวท่ีจะ

เรียนรู ้	 และมีผลต่อพฤติกรรมดังนี้	 ท�าให้เกิดความอยากรู้	

กระตือรือร้น	 สนใจไขว่คว้า	 อยากท่ีจะรู้	 สนุกที่จะได้เรียนรู้								

เกิดพลังท่ีจะท�าสิ่งต่าง	 ๆ	 เรียนรู้สิ่งต่าง	 ๆ	 จ�าได้ในส่ิงที่เรียนรู้	

Recommendation:	The	study	suggested	three	ways	were	1)	Should	maintain	good	relationship	among	junior	

and	senior	with	group	activities.	2)	Should	maintain	an	organized	environment	favorable	to	AFSNs	and	develop	

consistently.	3)	Should	assess	the	happiness	of	AFSNs	in	everyone	and	very	semester	to	follow	the	level	of	

happiness	for	helping	is	timely	and	appropriate.

Keywords :	Happiness,	Air	Force	Nursing	Students,	Royal	Thai	Air	Force	Nursing	College
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นอกจากจะก่อให้เกิดผลดีต่อด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์แล้ว		

ยังน�าไปสู่การประสบความส�าเร็จ	ทั้งในด้านการเรียน	การงาน	

และความสัมพนัธ์ทีด่ต่ีอผูอ้ืน่	มคีณุภาพชวีติทีด่ขึีน้	และประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตด้านอื่น	ๆ	อีกด้วย	สอดคล้องกับการศึกษา	

ที่ผ่านมา9	 ที่พบว่าความสุขเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต	

และมีผลอย่างมากในการศึกษาและขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอ									

ผู ้ป ่วยของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด	ี													

ซึ่งกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมความสุขให้กับนักเรียนพยาบาลมีหลายวิธ	ี

เช่น	การฝึกอารมณ์ความคดิให้มคีวามสขุ	การท�ากจิกรรมต่างๆ

ด้วยตนเอง	 และร่วมกับผู้อื่น	 บ�าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อ											

ส่วนรวม	 การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู ้เรียนสนใจ	

สนุกสนาน	ประทับใจ	เน้นการปฏิบัติ	เป็นต้น7,	8	นอกจากนี้ยัง

พบว่าการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญและความ									

ภาคภูมิใจในตนเองมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสุข10         

และควรปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพการ

พยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพต่อไป	

โดยพัฒนาปัจจัยหลักสูตรและปัจจัยเก้ือหนุน	 ซึ่งท้ังสองปัจจัย

สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของความยึดมั่นผูกพันใน

วิชาชีพพยาบาล	ได้ร้อยละ	51.4011

	 ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับความสุขของ	นพอ.	จึงเป็น

เรื่องที่ส�าคัญล�าดับแรกในการพัฒนาผู ้เรียนสู ่บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์และเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ	 อย่างไรก็ตามที่

ผ่านมายงัไม่มกีารศึกษาความสขุของ	นพอ.	ในแต่ละช้ันปีว่าเป็น

อย่างไร	มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัหรอืไม่	ดังนัน้คณะผูว้จิยั

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการศกึษาความสขุของนกัเรยีนพยาบาล

ทหารอากาศ	ปีการศึกษา	2559	เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม

ความพร้อมและพฒันาความสขุของ	นพอ.	ให้มสีขุภาพกายและ

สุขภาพใจท่ีดี	 และน�าไปสู่การจัดการบริการหรือจัดกิจกรรมที่

สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพจิตของ	นพอ.	 ให้สามารถด�าเนิน

ชวีติในวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศได้อย่างมีความสขุ	ประสบ

ความส�าเร็จในการศกึษาและพร้อมท่ีจะเป็นพยาบาลทีม่หัีวใจทีด่ี

ในการให้บริการต่อไป	

  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความสุขของ	นพอ.ชั้นปีที่	1-4	ปีการ

ศึกษา	2559

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทียบระดบัความสขุของ	นพอ.	จ�าแนก

ตามชั้นปี

สมมติฐำนกำรวิจัย
	 1.	 นพอ.ชั้นปีที่	1-4	มีความสุขในระดับปกติ

	 2.	 ความสุขของ	นพอ.	จ�าแนกตามชั้นปีแตกต่างกัน

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
	 การศึกษาในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของความหมาย

ของสุขภาพจิต	 ซ่ึงความสุขจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญ

เกี่ยวกับสุขภาพจิต	 ความสุข	 หมายถึง	 สภาพชีวิตที่เป็นสุข									

ของบคุคล	ซึง่เกดิจากการมีความสามารถทีจ่ะจัดการกับปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชีวิต	 การมีจิตใจที่ดีงาม	 และการพัฒนาตนเองให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได	้									

การมีภาวะสุขภาพจิตดีมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 4	 ด้าน	 คือ														

1)	 สภาพจิตใจ	 (mental	 stage)	 2)	 สมรรถภาพของจิตใจ	

(mental	capacity)	3)	คุณภาพจิตใจ	(mental	quality)	และ	

4)	 ปัจจัยสนับสนุน	 (supporting	 factors)	 อธิบายได้ดังนี้													

1)	 สภาพจิตใจ	 คือ	 การรับรู ้สภาพที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์												

ของจิตใจตนเองและการเจ็บป่วยทางกายที่มีผลต่อจิตใจ											

การพิจารณาสภาพจติใจของบุคคลจงึจากความผาสุกในปัจจบุนั	

ซึ่งบุคคลจะแสดงออกทางอารมณ์	 ความคิด	 ความรู้สึก	 และ										

การรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง	 2)	 สมรรถภาพของจิตใจ								

คือ	 ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น	 และความ

สามารถในการเผชิญและแก้ไขปัญหา	ในชีวิต	3)	คุณภาพจิตใจ	

คือ	 ลักษณะของจิตใจท่ีดีงามท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ	

สังคม	ช่วยให้ด�าเนินชีวิต	ได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

และ	4)	ปัจจัยสนับสนุน	คือปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพ

จติทีด่	ีเช่น	ครอบครัว	ชมุชน	ศาสนา	ความเชือ่	และส่ิงแวดล้อม

ที่ช่วยให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัย	เป็นต้น	ปัจจัยสนับสนุนจึงมุ่งเน้น

ที่การรับรู้เกี่ยวกับบุคคลแวดล้อม	 และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล

ต่อจิตใจและการด�าเนินชีวิต12	ดังแผนภาพที่	1	

 

228-235 AW-���� �������.indd   230 12/6/60 BE   7:37 PM



231
วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army NursesA study of the Happiness of Air Force Student Nurses

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560
Volume 18 No. 3 September-December 2017

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชิงพรรณนา	(Descriptive 

Research)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขของ	

นพอ.ชั้นปีที่	1-4	ปีการศึกษา	2559	และเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยความสุขของ	นพอ.จ�าแนกตามชั้นปี	

	 กลุม่ตวัอย่างคอื	นพอ.ชัน้ปีที	่1-4	ปีการศกึษา	2559	

จ�านวน	137	คน	จากจ�านวนประชากรคือ	นพอ.	ทั้งหมด	208	

คน	ก�าหนดให้	N	=	จ�านวนประชากร,			n	=	ขนาดกลุม่ตวัอย่าง,	

e	 =	 ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้	 และใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ	(Stratified	sampling)	โดยมีรายละเอียด

ของกลุ่มตัวอย่าง	 ดังนี้	 นพอ.	 ชั้นปีที่	 1	 จ�านวน	 37	 คน	 จาก											

56	 คน	นพอ.	 ชั้นปีที่	 2	 จ�านวน	 36	คน	 จาก	 55	 คน	นพอ.											

ชั้นปีที่	 3	จ�านวน	34	คน	จาก	52	คน	และ	นพอ.	ชั้นปีที่	 4	

จ�านวน	30	คน	จาก	45	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 ดัชนีช้ีวัดสุขภาพ

จิตคนไทยฉบับสมบูรณ์	(55	ข้อ)	ของกรมสุขภาพจิต	กระทรวง

สาธารณสุขุ14	ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	แบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป	และแบบวัดความสุขของ	นพอ.	ซึ่งมีคะแนนเต็มทั้งหมด	

220	คะแนน	แปลผลคะแนนดังนี้	179–220	คะแนน	หมายถึง	

มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป	(Good)	158–178	คะแนน	หมาย

ถึง	มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป	(Fair)	157	คะแนนหรือน้อยกว่า	

หมายถึง	มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป	(Poor)		ผู้วิจัยน�าเครื่อง

มือไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	 และความเหมาะสมของ

ภาษาที่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ทรง

คุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	โดยใช้ดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์	 หรือเนื้อหา	 (Indexof	 item	 objective										

congruence	 :	 IOC)	 มีค่า	 IOC	 ระหว่าง	 0.5-1	 ทุกข้อ	 และ										

น�าเครื่องมือไปทดลองใช้กับ	 นพอ.	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ�านวน	30	คน	ค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น

โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	

Coefficient)	 พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม									

(Reliability)	เท่ากับ	0.91

	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท�าโดยให้กลุ่มตัวอย่าง						

ตอบแบบสอบถาม	 และตรวจสอบความสมบูรณ ์ของ

แบบสอบถามก่อนน�าไปวิเคราะห์	 ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดย								

ใช้สถิติการแจกแจงความถี่	 ค่าร้อยละ	 และค่าเฉล่ียเลขคณิต	

ข้อมลูความสขุของ	นพอ.	วเิคราะห์โดยใช้สถติค่ิาเฉลีย่เลขคณติ	

และเปรียบเทียบความสุขของ	 นพอ.	 จ�าแนกตามช้ันปี	 โดยใช้

สถิตกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One-way	ANOVA)	

ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

กำรพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำง
	 ผู ้วิจัยอธิบายและตอบข้อสงสัยแก่กลุ่มตัวอย่าง						

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 วิธีการวิจัย	 ความปลอดภัย	

อาการ	 หรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน	 รวมท้ังประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการวิจัยโดยละเอียดตามเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย	

พร้อมให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือช่ือยินยอมเข้าร่วมวิจัยตาม	

ความสมัครใจ	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างเป็น

ความลับ	 และน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม	 กลุ่มตัวอย่างมีสิทธ์ิที่

จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยได้อย่างอิสระโดยไม่ม	ี	

ผลกระทบต่อการเรียน	 และการด�ารงชีวิตในวิทยาลัยพยาบาล

ทหารอากาศ	 และสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้ตลอด	

เวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆท้ังสิ้น	 และได้รับการพิจารณาด้าน

จริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ							

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	 กรมแพทย์ทหารอากาศเลขที่

รับรอง	IRB.	No.071/60

นักเรียนพยำบำลทหำรอำกำศ 

ปีกำรศึกษำ 2559

•	ชั้นปีที่	1

•	ชั้นปีที่	2		

•	ชั้นปีที่	3		

•	ชั้นปีที่	4

ภำวะสุขภำพจิตดี

มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ

1)	 สภาพจิตใจ	(mental	stage)	

2)	 สมรรถภาพของจิตใจ

	 (mental	capacity)	

3)	 คุณภาพจิตใจ	(mental	quality)	

4)	 ปัจจัยสนับสนุน	

	 (supporting	factors)	

ควำมสุข

ของนักเรียนพยำบำล

ทหำรอำกำศ

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ตำรำงที่ 1 คะแนนเฉลี่ยความสุขและระดับความสุขของ	นพอ.ชั้นปีที่	1-4

 

ชั้นปี คะแนนควำมสุขเฉลี่ย ค่ำต�่ำสุด ค่ำสูงสุด น้อยกว่ำ ระดับควำมสุข มำกกว่ำ

    (min) (max) คนทั่วไป เท่ำกับคนทั่วไป คนทั่วไป 

    (≤ 157 คะแนน) (158-178 คะแนน) (179-220 คะแนน)

    n (ร้อยละ) n (ร้อยละ) n (ร้อยละ)

1	 174.00	 155	 203	 2	(5.40)	 26	(70.27)	 9	(24.32)

2	 174.92	 153	 210	 3	(8.33)	 20	(55.56)	 13	(36.11)

3	 171.03	 146	 195	 	4	(11.76)	 24	(70.59)	 6	(17.65)

4	 174.90	 144	 200	 1	(3.33)	 19	(63.33)	 10	(33.33)

รวม	 173.70	 144	 210	 10	(7.30)	 89	(64.96)	 38	(27.74)

ผลกำรวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

	 	 นพอ.ชั้นปีที่	 1-4	 มีอายุระหว่าง	 18-22	 ปีอายุ

เฉลี่ย	 19.86	ปี	มีภูมิล�าเนามาจากภาคกลางมากที่สุด	 ร้อยละ	

35.77	รองลงมาคือภาคเหนือ	ร้อยละ	25.55	บิดาและมารดา

ประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	29.93	และ	

22.63	ตามล�าดับ	รองลงมาคือ	รบัจ้างและค้าขาย	ร้อยละ	22.63	

และ	21.17	ตามล�าดับ	ส่วนใหญ่		มีสถานะทางการเงินเพียงพอ			

ร้อยละ	 82.48	 ผลการศึกษาในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในช่วง	

3.01–3.50	 ร้อยละ	 43.07	 รองลงมาคือ	 3.51–4.00	 ร้อยละ	

28.47	ได้รับทุนกองทัพอากาศ	ร้อยละ	67.15		และสมัครใจใน

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่	วพอ.พอ.	ร้อยละ	88.32

 2. ข้อมูลควำมสุขของ นพอ. 

	 	 ผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า	นพอ.	มค่ีาเฉลีย่คะแนน

ความสุขอยู ่ในระดับปกติเท่ากับคนทั่วไป	 เท่ากับ	 173.70	

คะแนน	 โดยคะแนนเฉลี่ยความสุขของ	 นพอ.ช้ันปีท่ี	 1,	 2,	 3							

และ	 4	 อยู่ในระดับเท่ากับคนทั่วไป	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	

174.00,	 174.91,	 171.02	 และ174.90	 ตามล�าดับ	 มี	 นพอ.									

ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขมากกว่าคนทั่วไป	 จ�านวน	 38	 คน	

คดิเป็นร้อยละ	27.74	นพอ.	ทีม่ค่ีาเฉลีย่คะแนนความสขุเท่ากบั

คนทั่วไป	จ�านวน	89	คน	คิดเป็นร้อยละ	64.96	และ	นพอ.	ที่มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป	จ�านวน	10	คน	คิด

เป็นร้อยละ	7.30	เมือ่เปรยีบเทียบโดยแยกเป็นช้ันปี	พบว่า	นพอ.

ชั้นปีที่	3	มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปมากที่สุด	

(n	=	4,	ร้อยละ	11.76)	รองลงมา	คือ	นพอ.	ชั้นปีที่	2	(n	=	3,	

ร้อยละ	 8.33),	 นพอ.ชั้นปีที่	 1	 จ�านวน	 2	 คน	 (ร้อยละ	 5.40)								

และนพอ.ชั้นปีที่	 4	 จ�านวน	 1คน	 (ร้อยละ	 3.33)	 ตามล�าดับ										

ดังตารางที่	1

 3. ควำมสุขของ นพอ. จ�ำแนกตำมชั้นปี

				 	 พบว่าความสุขของ	 นพอ.	 จ�าแนกตามชั้นปีไม่											

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(F	=	.715,														

p	=.545)	ดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของ	นพอ.	จ�าแนกตามชั้นปี	

 Sum of Squares df Mean Square F p-value

	 Between	Groups	 342.309	 3	 114.103	 .715	 .545

	 Within	Groups	 21230.421	 133	 159.627	 	

	 Total	 21572.730	 136	
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สรุปและอภิปรำยผล
	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 นพอ.	 มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความสุขอยู ่ในระดับปกติเท่ากับคนทั่วไป	 เท่ากับ	 173.70	

คะแนน	โดยส่วนใหญ่	นพอ.	มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขเท่ากับ

คนทั่วไป	 คิดเป็นร้อยละ	 64.96	 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข

มากกว่าคนทั่วไป	คิดเป็นร้อยละ	27.74	และมีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป	คิดเป็นร้อยละ	7.30	อาจจะเป็นไป

ได้ว่า	 ห้วงเวลาการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงต้นของปีการศึกษาคือ	

ระหว่างปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายน	 ซ่ึงเพิ่งเริ่ม

เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน	ยังไม่มีการสอบ	หรืองานมอบ

หมายที่มีจ�านวนมาก	 จึงท�าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขของ	

นพอ.	 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเท่ากับ	 คนทั่วไป	 และเมื่อเปรียบ

เทียบโดยแยกเป็นชั้นปีพบว่า	นพอ.	ชั้นปีที่	3	มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความสุขน้อยที่สุด	 และมีจ�านวนผู้ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข

น้อยกว่าคนทั่วไปมากที่สุด	(n	=	4,	ร้อยละ	11.76)	อาจอธิบาย

ได้ว่า	นพอ.	ชั้นปีที่	3	อยู่ในระหว่างการเรียนวิชาการพยาบาล

มารดา-ทารกและการผดุงครรภ์	3	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

การขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ	์

1	 วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	 2	 และมีการข้ึน												

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	 2	 ปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ใหญ่	 2	 และปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ15	 ซึ่งอาจส่งผลให้

ความสุขลดลงจากภาวะกดดันทางด้านการเรียนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติสอดคล้องกับวรรณกรรมและการศึกษาที่ผ่าน

มา1,8	 ซึ่งพบว่าในภาพรวมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มี

ความสุขเท่ากับคนท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ	 41.8	 และมีความสุข

มากกว่าคนทัว่ไปคดิเป็นร้อยละ	49.4	เมือ่เปรยีบเทยีบโดยแยก

เป็นชั้นปี	พบว่าชั้นปีที่	3	มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปมากที่สุด	

(n	 =	 19,	 ร้อยละ	 3)	 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขต�่าที่สุด												

ซึ่งชั้นปีที่	 3	 เป็นชั้นปีที่มีการเรียนการสอนค่อนข้างหนักท้ัง						

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเช่นเดียวกับชั้นปีที่	3	ของการศึกษาครั้ง

นี้	 อีกทั้งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้พบว่า	 ส่วนใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี									

คือ	 ครอบครัวมีรายได้เพียงพอเหลือเก็บ	 126	 คน	 คิดเป็น									

ร้อยละ	91.97	ได้รับทุนกองทัพอากาศ	จ�านวน	93	คน	คิดเป็น	

67.88	 ซ่ึงท�าให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนน้อยกว่าผู ้ ท่ี															

ใช้ทุนส่วนตัว	 และสมัครใจเข้ารับการศึกษาที่	 วพอ.พอ.											

จ�านวน	122	คน	คิดเป็นร้อยละ	89.05	จึงอาจท�าให้มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความสุขในภาพรวมอยู่ในระดับเท่ากับคนทั่วไป	 และ							

มีค่าค่อนไปในระดับดีกว่าคนทั่วไป	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาท่ีผ่านมา1	 ที่พบว่านักศึกษาที่มีรายรับเพียงพอต่อค่าใช้

จ่ายมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีรายรับไม่

เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย	 และกลุ ่มที่เลือกเรียนพยาบาลด้วย								

ความสมัครใจมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่

เลือกเรียนพยาบาลด้วยความไม่สมัครใจ	 และเมื่อพิจารณา									

ในด้านปัจจัยสนับสนุนที่	วพอ.พอ.	จัดให้มีขึ้น	และยังถือว่าเป็น

สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีผลต่อทั้ง	 4	 มิติ	 ได้แก่	 กาย	 จิต	 สังคม							

และจิตวิญญาณ	 พบว่า	 วพอ.พอ.	 มีความปลอดภัยต่อชีวิต								

และทรัพย์สิน	เนื่องจากมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี	มีนาย

ทหารเวรของกรมแพทย์ทหารอากาศ	สารวัตรทหาร	รปภ.ของ	

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	 อาจารย์และนพอ.เวรประจ�าวันคอยดูแล

ความปลอดภัย	เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องจะได้รับช่วยเหลือตามที่

ต้องการจากเพื่อน	 รุ่นพี่	 รุ่นน้อง	 อาจารย์หรือบุคคลอื่นๆ	 ใน	

วพอ.พอ.	 เสมอ	 อีกท้ังมี	 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้										

วพอ.พอ.	ท่ีสามารถไปใช้บรกิารได้ตลอดเวลาเมือ่เจบ็ป่วย	มห้ีอง

สโมสร	นพอ.	เพ่ือท�ากจิกรรมต่างๆ	มห้ีองพกัผ่อนในหอพกัและ

อาคารเรียน	 และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือส่ง

เสรมิให้ผูเ้รยีนมขีวญัและก�าลงัใจ	และความสามารถปรับตวัเข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 เช่น	 กิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาพ	ชมรมดนตรี	ชมรมพุทธศาสน์	ชมรมหัตถศิปล์	กิจกรรมรับ

ขวัญสวีแด	 พิธีมอบหมวกพยาบาล	 กิจกรรม	 วพอ.	 สัมพันธ	์							

การยังชีพในป่าและการฝึกทหารร่วม	4	ชั้นปี	เพื่อฝึกความเข้ม

แข็งด้านจิตใจให้มีความอดทน	 เสียสละ	 และความเป็นผู้น�า							

รวมถึงการจดัโปรแกรมปฏบัิตธิรรมเพือ่พฒันาจติใจให้เกดิความ

สงบภายใน	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพจิตดี12	 และ							

ผลการศึกษาท่ีผ่านมา16	 พบว่าแหล่งท่ีมาของความสุขของ

นักศึกษามาจาก	1)	ด้านการเรียนการสอน	เช่น	การมีกิจกรรม

การเรียนเสริมหลักสูตร	เป็นต้น	2)	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	

เช่น	มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ	เป็นต้น	3)	ด้านสถานที่	

เช่น	 มีสถานพยาบาลที่ให้บริการทางสุขภาพที่พอเพียงและ

สะดวก	 มีโรงอาหารกลางวัน/กลางคืน	 และซุ้มใต้อาคารเรียน

ขายอาหาร/เครื่องดื่ม	 เป็นต้น	 และ	 4)	 ด้านกิจกรรม	 คือมี

กิจกรรมทางศาสนาต่างๆ	 ได้ร่วมกิจกรรมส�าคัญ	 เช่น	 พิธี

พระราชทานปริญญาบัตร	 พิธีไหว้ครู	 มีกิจกรรมเฉพาะวิชา								

(รบัหมวก/ขดี/เขม็/กาวน์/ชอ็ป/ป้ายชือ่)		มกิีจกรรมรบัน้องของ

สาขาวชิา/กจิกรรมรุน่พี-่รุน่น้อง	มกีจิกรรมของหอพกั	มกีจิกรรม

รับน้องของมหาวิทยาลัย/กลุ่มสัมพันธ์/กีฬาสี	 เป็นต้น	 และยัง

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา17,	18		ซึ่งพบว่าสภาพแวดล้อม

ในสถาบันการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขใน								

การเรียนรู้ของนักศึกษา

228-235 AW-���� �������.indd   233 12/6/60 BE   7:37 PM



234
วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army Nursesการศึกษาความสุขของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ 

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560
Volume 18 No. 3 September-December 2017

	 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า	ไม่มีความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียคะแนนความสุขเมื่อเปรียบเทียบตามช้ันปีอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ทั้งนี้อธิบายได้ดังนี้	 เนื่องจาก

ช่วงอายุของ	 นพอ.	 ในทุกช้ันปีจัดอยู ่ในกลุ ่มอายุเดียวกัน																

มีความต้องการคล้าย	ๆ	กัน	ได้รับประสบการณ์ทางด้านต่าง	ๆ	

ที่ใกล้เคียงกัน	 ศึกษาเล่าเรียนและด�าเนินชีวิตอยู่ภายใน	 วพอ.

พอ.	ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�า	(แบบกินนอน)	อย่างน้อย	5	วันต่อ

สัปดาห์	 มีระเบียบข้อบังคับที่	 นพอ.	 ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

เหมอืนกัน	ซึง่ถือว่าอยูภ่ายใต้สิง่แวดล้อมเดียวกนั	อกีท้ังเป็นช่วง

เปิดภาคการศึกษาใหม่	นพอ.ทั้ง	4	ชั้นปี	ยังมีกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีไม่ต่างกันมากนัก	 ส่วนใหญ่เป็นการเรียนภาคทฤษฎ	ี

ยังไม่มีการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย	ยกเว้น	นพอ.

ชั้นปีที่	 3	 ที่เริ่มเรียนภาคปฏิบัติการพยาบาล15	 และนพอ.												

ชั้นปี่ที่	4	ยังไม่เข้าสู่ช่วงของการเตรียมตัวสอบรวบยอดความรู้

ของมหาวิทยาลัยมหิดลและการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ	จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยคะแนน

ความสุขและระดับความสุขไม่แตกต่างกันในแต่ละช้ันปี	 ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา19	ที่พบว่าสุขภาพจิตของนิสิต

พยาบาลศาสตร์ในแต่ละชั้นปีไม่แตกต่างกัน		และคล้ายคลึงกับ

การศึกษาที่ผ ่านมา16	 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข												

ของนักศึกษาแยกตามกลุ่มวิชาไม่มีความแตกต่างกัน	 แต่ผล							

การศึกษาในครั้งนี้แตกต่างจากผลการศึกษาที่ผ่านมา1	ที่พบว่า	

ความสุขของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในแต่ละชั้นปีมีความ									

แตกต่างกัน	 ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน	 เดินทางมาเรียนด้วยกัน	

และแยกย้ายกลับบ้านหรือที่พักของแต่ละคนเมื่อเรียนหรือท�า

กิจกรรมเสร็จ	ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ที่

อาศัยอยู่ในโรงเรียนประจ�า

ข้อเสนอเเนะ 
	 1.	 ควรด�ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนพี่	

และน้องด้วยการจัดกิจกรรมที่ให้ทุกชั้นปีท�าร่วมกัน	 โดยแต่ละ

กิจกรรมจะประกอบด้วยสมาชิกทุกชั้นปี	 และด�าเนินกิจกรรม

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม

	 2.	 ควรด�ารงไว้ซึง่การจดัระบบสิง่แวดล้อมทีด่ใีห้กบั	

นพอ.	และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 3.	 ควรมีการศึกษาในกลุ่ม	 นพอ.	 ที่มีความสุขน้อย

กว่าปกติหรือคนทั่วไป	 ด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้ทราบถึง

ลักษณะ	 สาเหตุ	 ที่ท�าให้มีความสุขน้อยกว่าปกติหรือน้อยกว่า

คนทั่วไป

	 4.	 ควรประเมินความสุขของ	 นพอ.	 ทุกคนในทุก						

ภาคการศึกษา	 เพื่อติดตามประเมินระดับความสุขของ	 นพอ.	

และสามารช่วยเหลือ	 นพอ.	 ที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงที	 และ

เหมาะสม

	 5.	 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการปรับตัวของ	 นพอ.	

หรือคุณภาพชีวิตของ	นพอ.	
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